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Wij wensen u van harte welkom bij de
negentiende editie van onze digitale
nieuwsbrief.
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De Kwadraatraad
Reeds bij het begin van deze
legislatuur groeide bij onze fractie het
idee om de Kwadraatraad op te
richten.

In deze editie:
• Pajottenland Plus is voor het bestuur Pajottenland Min
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• Lager verbruik reduceert kans op Black Out
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Ook in het Britse parlement wordt het
principe gebruikt waar de oppositie
een schaduwkabinet opricht om de
regering op te volgen.

• Andreas Masius Monument
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• Drempelhulp verlaagt de drempel

6

• Een zuinig energiebeleid in Lennik
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Elk lid van de Kwadraatraad heeft
eigen bevoegdheden, elk in zijn of
haar interessegebied en met zijn of
haar kennis van zaken. Verder in
deze Lennikse Tribune vindt u de
verdeling van de thema’s binnen de
Kwadraatraad.

• De burgemeester noemt het Cafépraat
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Pajottenland Plus is voor het bestuur Pajottenland Min

Erik

De organisatie Pajottenland Plus verenigt als
"Leader-gebied" zeven Pajotse gemeenten:
•
•
•
•
•
•
•

Bever
Galmaarden
Gooik
Herne
Lennik
Pepingen
Roosdaal

LOS Pajottenland
Het budget bedraagt € 1.394.040 verspreid over 6
jaar (2014-2020), meer informatie kan u vinden op
Pajottenland Plus.

Vanuit de Europese Unie krijgt deze organisatie
subsidies voor plattelandsontwikkeling. Naar onze
mening dient men dergelijke organisatie te
koesteren. Het vormt ook een uitgelezen manier om
samen te werken met onze buurgemeenten. Samen
staan we, zeker als landelijke gemeenten, veel
sterker dan individueel!

De LOS behandelt drie thema's.
• Duurzame energie en klimaatadaptatie (20% van
het budget) waarbij energieafhankelijkheid
verminderen
en
een
eigen
duurzame
energieproductie centraal staan.

Om de vijf jaar dient men een strategisch plan op te
stellen om de subsidies te verantwoorden. Dit plan
wordt de LOS (Lokale Ontwikkeling Strategie)
genoemd.

In verband met dit punt vragen we ons af hoe het
Lenniks
bestuur
dat
resoluut
eigen
energieproductie afwijst plotseling kan akkoord
gaan met dit actiepunt.
• Promotie en profilering streekidentiteit (40% van
het budget) via versterking tussen dorp en
buitengebied en via ontwikkeling van Pajotse
plattelandstroeven.
• Leefbare dorpen bewerkstelligen (40% van het
budget) via een modern en toekomstgericht
dorpenbeleid.

Voor dit bestuur niet interessant genoeg
Op 31 oktober 2014 ging de voorstelling door van
de "LOS Pajottenland“.
Het was niet verwonderlijk, maar tegelijkertijd heel
erg spijtig dat er geen enkele vertegenwoordiger
van het Lennikse bestuur aanwezig was.
Lennik, één van de grootste gemeenten in
Pajottenland Plus, stuurde zijn kat terwijl de andere
gemeenten een schepen of zelfs hun burgemeester
afvaardigden. Sommige afgevaardigden van de
andere gemeenten klagen zelfs dat er weinig
respons komt uit Lennik. Vroeger nam Lennik een
vooraanstaande rol in en van het huidige bestuur
werd verwacht deze rol te bestendigen.
Bekommernis en prachtige manier van werken

De koele houding van de huidige meerderheid
hebben we reeds aangeklaagd. Schepen Elpers
(CD&V), die ons vertegenwoordigt en bovendien
ondervoorzitter is van Pajottenland Plus, verklaarde
reeds eerder in de gemeenteraad dat zij geen tijd
heeft om de vergaderingen bij te wonen en het
voldoende acht enkel de verslagen te lezen.
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Lager verbruik reduceert kans op Black Out
Lager verbruik reduceert kans op Black Out

voorbereidende plannen.

De N-VA – Lennik² fractie haalde tijdens de
gemeenteraad van 22 september 2014 reeds aan
dat de reductie van het verbruik van elektriciteit de
grootste succesfactor is in het verkleinen van de
kans op een Black Out.

N-VA - Lennik² stelt acties voor

Gun

Tijdens de gemeenteraad van november werden
volgende acties voorgesteld aan het bestuur:
• Het bestuur stelt een lichtuitdovingsplan op om
straatverlichting te doven bij risico op Black Out

Dit standpunt werd door het bestuur weggelachen:
er werd een complexe uitleg gegeven over vraag
en aanbod van elektriciteit die enkel duidelijk
maakte dat men zelf niet veel kaas had gegeten
van de materie.

• Het bestuur creëert een communicatieplan om
de Lennikenaren te informeren en te motiveren
de voorbeeldfunctie van de gemeente te volgen
• Het bestuur spreekt alle buurgemeenten aan om
een gezamenlijk actieplan op te stellen ter
reductie van het totale electriciteitsverbruik

De gemeente Lennik ligt in een regio die een hoge
kans maakt op afschakeling indien het noodzakelijk
zou blijken. Het gemeentebestuur van Lennik zou
dus bij de voortrekkers moeten behoren om deze
verbruiksreductie te realiseren. Daar is amper iets
van te merken.

Angst is een slechte raadgever

Men kan zich intussen ook vragen stellen bij het nut
van het uitnodigen van verscheidene experten
tijdens de laatste gemeenteraden. Tijdens hun
presentaties werd telkens gehamerd op de manier
van reageren in geval van een Black Out terwijl er
amper werd gesproken over het vermijden ervan.
De angst die het bestuur op deze manier trachtte te
verkopen aan de burger is niet de juiste leidraad.
Vooral de energie die intussen reeds is verbruikt in
het opstellen van deze actieplannen en
noodscenario’s voor een Black Out kon op een
andere manier worden besteed.

Andere gemeenten ondernemen acties
Vooraleer de overheid het afschakelplan activeert,
willen
bepaalde
gemeenten
dat
alle
gemeentebesturen uit solidariteit hun openbare
verlichting uitschakelen om op die manier de
afschakeling van de gezinnen zoveel mogelijk te
voorkomen.

Burgemeester Dirk Claes (CD&V) wijst er op dat
openbare verlichting in Rotselaar goed is voor 60%
van het elektriciteitsverbruik in de gemeente. De
burgemeester bedoelt waarschijnlijk 60% van de
totale elektriciteitsrekening ten koste van de
gemeente.

Deze energie zou beter gestopt worden in het
opmaken van een plan ter verlaging van de nood
aan energie.
Ook het milieu zou hier wel bij varen.

Door een voortrekkersrol te spelen in de
communicatie naar én het voorbeeld te geven aan
de burger kan de reductie veel groter zijn dan enkel
de besparing op de openbare verlichting.

Onveiligheidsgevoel
Onderzoek toont aan dat het uitschakelen van
verlichting niet automatisch leidt tot onveiligheid.
Vooral het veiligheidsgevoel neemt af, maar dat
is subjectief. Sociale veiligheid wordt juist
gecreëerd door het aantal mensen dat zich in
een gebied bevindt en niet door de
aanwezigheid van verlichting.

Plaatsen waar verlichting absoluut noodzakelijk is
omwille van verkeersveiligheid of een lokale situatie
vallen buiten de selectie van de straten en pleinen
waar de elektriciteit kan worden uitgeschakeld.
Deze analyse dient deel uit te maken van de
4
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Andreas Masius Monument

Andreas Masius werd geboren op 30 november
1514 en uit studies is onbetwistbaar gebleken dat
zijn geboorteplaats zich te Lennik bevindt, meer
bepaald in Goudveerdegem. N-VA – Lennik² stelt
voor om een gedenkteken te voorzien.
Grote Lennikenaar
Lennik mag de kans niet laten liggen om deze
Lennikenaar, een tolerant Europeaan van formaat,
een permanent gedenkteken te geven. Hij was een
priester, exegeet, humanist, rechtsgeleerde,
diplomaat en een geleerde in de oriëntalistiek. Hij
was de eerste Europeaan die een Syrische
grammatica en Syrische woordenschat schreef.
Andreas Masius beheerste tien talen: de oude talen
Latijn, Grieks en Hebreeuws, Syrisch, Arabisch en
verder de moderne talen Nederlands, Frans, Duits,
Spaans en Italiaans.
Andreas Masius liet verscheidene werken
publiceren door de wereldberoemde Antwerpse
boekdrukkerij Plantijn.
Hij stierf op 7 april 1573 in Zevenaar (provincie
Gelderland in Nederland). Vierhonderd jaar later
werd in Zevenaar een plein naar hem genoemd.
Herinnering
In juli 1962 werd in Lennik de Andreas Masiuskring
opgericht. In juni 1978 werd een plein in het
centrum van Lennik naar hem genoemd. In 2006
werd dit plein grondig gerenoveerd en werd reeds
plaats voorzien voor een monument. Het is
noodzakelijk dat op dit plein een gedenkteken wordt
opgericht ter nagedachtenis van Andreas Masius,

Geert

waarbij naast de reguliere vermeldingen eveneens
aandacht moet worden besteed aan het feit dat
deze geleerde toen over een uitzonderlijke
talenkennis beschikte
Budget
Het monument Prins, Trots van Brabant, werd door
het verenigingsleven en de gehele Lennikse
bevolking gedragen. Een Steunfonds droeg een
groot deel van de kosten. Voor dit monument kan
een gelijkaardig scenario ontwikkeld worden.
Indien een monument wordt gekozen op basis van
de beschikbare fondsen, kan de ontwikkeling,
productie én inhuldiging van dit monument volledig
gedragen worden door zo’n Steunfonds. De
kostprijs kan normalerwijze minder dan € 3.000
bedragen.
Ondersteuning
De uitwerking kan in handen gegeven worden van
de Erfgoeddeelraad en de Andreas Masiuskring.
Het moment(o) gemist
Het huidig bestuur heeft op 30 november 2014 de
opportuniteit gemist om de 500ste verjaardag van
Andreas Masius te herdenken.
Er werd wel een budget van meer dan € 28.000 aan
belastinggeld gespendeerd aan Memento. Hiervoor
werd niet de moeite gedaan om fondsen te zoeken,
om de erfgoedraad te betrekken, … Daarenboven
werd dit monument ter nagedachtenis van de
aanvang van WO I geplaatst op een locatie waar
het amper bekijks zal hebben, dit in tegenstelling tot
het voorstel tot het Andreas Masius Monument.
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Drempelhulp verlaagt de drempel
Een aantal openbare gebouwen zijn in Lennik nog
steeds niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers,
rollators, kinderwagens en ouderen. In heel wat
gevallen heeft dat te maken met een (te) hoge
drempel. Het grootste deel van de handelszaken
kampen met hetzelfde probleem.

Fried

oktober 2014. Noodgedwongen diende er voor
deze raad uitgeweken te worden naar het OCMW
gebouw aan de Frans van der Steenstraat. Groot
was de verbazing en mijn appreciatie toen bleek
dat het OCMW een drempelhulp had aangeschaft
om de hoge trede te overbruggen. Een schitterend
initiatief voor een luttele € 49,95.
We willen de medewerker die het initiatief nam van
harte bedanken voor deze snelle en goedkope
oplossing.
Doe er iets aan
N-VA – Lennik² stelt voor een 20-tal drempelhulpen
aan te schaffen.

• Deze platen kunnen dankzij het handvat
makkelijk geplaatst en verwijderd worden.
• Inzetbaar voor elk openbaar gebouw, de vele
festiviteiten (Lennikse Feesten, Dolle Dagen, …).
N-VA – Lennik² wou ook de handelaars en elke
burger de kans geven in te tekenen op een
gezamenlijke aankoop van dergelijke plaat.
Grote nood

Het bestuur ziet er geen graten in

Lennik huisvest meerdere en grote zorgcentra voor
anders- en mindervaliden (Zonnestraal, MPC SintFranciscus, beschuttende werkplaats, …). Navraag
bij deze centra leert ons dat vandaag een aantal
mensen in deze centra niet mee kan op de
broodnodige wandelingen omwille van het niet
toegankelijk zijn van handelszaken en openbare
gebouwen. Het nieuwe woon-zorgcentrum zal het
aantal betrokken mensen verhogen.

Tijdens de gemeenteraad van november werd dit
voorstel
door
de
voltallige
meerderheid
weggestemd.

Momenteel schenkt de gemeente geen enkele
aandacht aan dit probleem. Bij herhaaldelijke
vragen tijdens de gemeenteraad wordt steeds
hetzelfde antwoord gegeven: “Er zal rekening mee
gehouden worden”. Concreet gebeurt er echter
niets.
OCMW kan het wel
De oplossing
verwezenlijken!

is

snel

en

goedkoop

te

Dat bleek ook bij de laatste seniorenraad op 13
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Een zuinig energiebeleid in Lennik
Zeker nu een mogelijke Black Out repetitief om
onze oren wordt geslingerd, vormt de nood aan een
gezonde energieboekhouding een hoge prioriteit.
Vele gemeenten geven een te lage prioriteit aan de
energie-efficiëntie van hun eigen patrimonium.
Energie-uitgaven vormen echter een grote
kostenpost.

Gun

Stap 2
De volgende stap is om met de verkregen
informatie
prioriteit
te
geven
aan
de
efficiëntieverhoging van de gebouwen met het
hoogste energieverbruik.
In de energieboekhouding kan men ook aandacht
besteden aan Energie Prestatie Certificatenwaarde
(EPC) van het gebouw. Sinds 1 januari 2009 zijn
EPC-attesten
verplicht
voor
alle
publiek
toegankelijke
overheidsgebouwen
met
een
oppervlakte groter dan 1.000 m². Het kengetal drukt
uit hoeveel energie een gebouw verbruikt per
vierkante meter per jaar (uitgedrukt in kWh/m²/jaar).
Hoe lager het energieverbruik is, hoe lager de EPCwaarde zal zijn, dus hoe beter het resultaat. Een
kengetal van 180 of lager kan men vandaag als
goed beschouwen. Gemeentelijke gebouwen met
significant hogere cijfers kan men onmiddellijk
onder de loep nemen in de volgende fase.
EPC-attesten zijn meer dan een getal dat de
energie-efficiëntie van een gebouw weergeeft. Het
bevat vooral ook een lijst met adviezen van
energie-efficiëntie verhogende investeringen die de
gemeente kan ondernemen om zo haar energiekost
te verminderen.

Voorbeeld bij buurgemeente Sint Pieters Leeuw

Stap 3

In Sint Pieters Leeuw loopt de kostprijs van gas- en
elektriciteit voor alle openbare gebouwen op tot
ongeveer € 500.000 per jaar. Hieronder vallen de
kosten van de gemeentelijke scholen, de
gemeenteloods, het gemeentehuis, de sporthal, …
Door de energie-uitgaven systematisch onder de
loep te nemen, kan de gemeente 5% tot 15%
besparen louter door sensibilisering en nog eens
10% door bijkomende investeringen, samen 25%.

Onder het motto meten is weten, dient de
gemeente een overzicht van het energieverbruik te
ontwikkelen voor elk gebouw.
Stap 4
Sensibiliseer gebruikers door energiemeesters aan
te stellen Deze kunnen de gebruikers van
gebouwen sensibiliseren en zo via simpele
handelingen het energieverbruik doen dalen. Door
bijvoorbeeld maandelijks een actie rond een
energiezuinige maatregel op te zetten, bouwt men
stap voor stap kennis op over energiezuinig
handelen.

Stappenplan
Om deze oefening op een efficiënte manier uit te
voeren dient men een aantal stappen te
respecteren.

Energiemeesters mogen ook een pluim of
opmerking geven aan de gebruikers bij goed of
verkeerdelijk gebruik: bijvoorbeeld als de lichten
blijven branden of een deur open blijft staan.

Stap 1
De eerste stap bestaat er in om alle energiekosten
in kaart te brengen en gebruikers te sensibiliseren.
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Een zuinig energiebeleid in Lennik

Gun

De top 10 gebouwen in Lennik

zullen ons doorgestuurd worden.

In Lennik dient in eerste instantie de EPCcertificaten geverifieerd te worden van de volgende
gebouwen:

Dringend takenplan voor de gemeente Lennik

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeentehuis
Sporthal
Gemeenteschool
Dekenij
OCMW-gebouw
Schepenbank
WCD Den Bleek
Gemeenteschool
Bibliotheekgebouw
De School van Gaasbeek

Gelet op de nog steeds hoge prijzen voor energie,
de totale energiekost voor de gemeente, het feit dat
duurzaamheid één van de doelstellingen hoort te
zijn van een gemeente en de repetitief
aangekondigde verhoogde kans op een Black Out,
stelt N-VA – Lennik² volgende actiepunten voor:

SKL
SKL
SKL
SKL
SKL
SKL
SKL
EIZ
SML
GSB

• Lennik houdt een energieboekhouding bij van
alle gebouwen die behoren tot haar patrimonium
• Lennik stelt Energiemeesters aan die de
energieboekhouding opvolgen en maandelijkse
sensibilisatieacties opzetten
• Lennik werkt een plan uit van energiebesparende investeringen waarbij deze met de
grootste energiewinst eerst gebeuren
• Lennik maakt een budget vrij om de
investeringen uit te voeren en hierbij te bekijken
in welke mate externe partners (de provincie,
energie-intercommunale, private ESCO’s, … ) de
gemeente kunnen bijstaan

Op basis van de begroting die afgelopen
gemeenteraad werd voorgesteld concluderen we
dat Lennik beperkt maatregelen plant om (per
gebouw) tegemoet te komen aan de vermelde
adviezen in deze EPC-attesten.
Op de gemeenteraad van 15 december werd ons
geïnformeerd dat voor een aantal gebouwen de
oefening reeds werd uitgevoerd. De resultaten
8
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De burgemeester noemt het Cafépraat

De Lennikse gemeenteraad veroorzaakte wederom
enige commotie in de pers. Om één en ander wat te
verduidelijken vindt u hier een overzicht van de
"evenementen".

Christel

verbetering van toegankelijkheid. Groot was de
consternatie toen bleek dat zelfs zo'n logisch
voorstel een brug te ver is voor de huidige
meerderheid. Een voorstel van N-VA - Lennik²
goedkeuren, dat kan niet. En dan moet men zich in
allerlei belachelijke bochten wringen om toch maar
een toegeving te vermijden. Fried vond dit een slag
in het gezicht van zovele minder mobiele mensen,
en heeft dan ook duidelijk maar met respect zijn
ongenoegen geuit.

Bij aanvang van de vergadering bracht onze
fractieleider een probleem ter sprake waarover
tijdens een voorgaande gemeenteraad reeds werd
gedebatteerd, nl. de gemeente die € 30.000 uittrekt
om te procederen tegen het Sint-Godelieve
Instituut. Geert De Cuyper stelde de vraag in
hoeverre Burgemeester De Knop en Schepen
Elpers nog kunnen functioneren als zij geen
waarheidsgetrouwe uitleg willen geven over de
oorzaak van deze gerechtelijke procedure. € 30.000
belastinggeld gebruiken om een lokale school het
leven moeilijk te maken, dat valt moeilijk uit te
leggen. Dan neemt men maar zijn toevlucht tot
scheve redeneringen en halve waarheden.

Om 20 voor middernacht was de officiële agenda
afgewerkt. Restte nog de varia, waarvan onze
fractie een hele lijst had voorzien. Maar daar had de
Burgemeester duidelijk geen zin meer in. De
Voorzitter kreeg de opdracht de vergadering om
middernacht te laten stoppen, varia afgehandeld of
niet. De vragen werden dan ook op een drafje
afgehandeld, tot op het moment dat een heikel punt
over de papierophaling door 11.11.11 ter sprake
werd gebracht. De Burgemeester vond dat de
oppositie haar “College behandelde als een bende
apen, die ieder om beurt een banaan krijgen
toegegooid". De Burgemeester was "de cafépraat"
beu en stoof de raadszaal uit. Om een normaal
antwoord op de vraag over 11.11.11 te krijgen
moeten we dan maar, eens te meer, een officieel
agendapunt indienen.

De voorzitter van de gemeenteraad weigerde in te
gaan op deze verklaring wegens niet aangekondigd
of geagendeerd. Niet dat de agenda zo overladen
was, integendeel. Behalve kennisname van enkele
agenda's en een presentatie, geen voorstellen met
inhoud. Zoals bijna op elke gemeenteraad, indien
onze fractie geen onderwerpen voorstelt, is de
gemeenteraad na een half uur beëindigd.
De vergadering verliep rustig, tot het moment dat
Fried Ringoot de OCMW voorzitter feliciteerde met
een goedkope en zeer functionele oplossing voor
toegankelijkheidsproblemen in het OCMW. Een
"drempelhulp", mobiele platen die de toegang tot de
Lennikse winkels en openbare gebouwen kunnen
vergemakkelijken. Dit voorstel vergt geen grote
investering en zou een eerste hulp bieden in de

Het huishoudelijk reglement voorziet dat de
gemeenteraadsleden tijdens de "varia" vragen
kunnen stellen over uiteenlopende onderwerpen.
Nergens staat geschreven dat daar ook een
tijdslimiet op staat. Een burgemeester die de
gemeenteraad verlaat omdat ze het beu is
antwoorden te geven, dat hadden we in Lennik nog
niet gezien!
9

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

Het dekenij-project wordt Processie van Echternach
Het huidige bestuur wil de OCMW-diensten
(momenteel in de Frans van der Steenstraat)
verhuizen naar de dekenij. Dit gebouw is eigendom
van de gemeente.

•

Reeds in januari 2014 werd door een lid van het
College aangekondigd dat de verhuis begin 2015
zou doorgaan (dit is binnen enkel maanden)

•

De totale kostprijs van de verbouwingswerken zou
€ 225.000 bedragen en de diensten van Haviland
werden aangesteld om dit project mede te
coördineren.

•
•

Tijdens vorige gemeenteraadszittingen hebben de
vertegenwoordigers van de N-VA-Lennik²-fractie
aan het college meegedeeld dat er in het verleden
door de vroegere collegeleden bevoegd voor de
Kerkfabrieken, een ruimte in de dekenij werd
toegezegd aan de Kerkfabriek Sint-Kwintinus ( o.a.
voor een bureau ) en dat later (na herstel van het
bijgebouw) de Kerkfabriek hierin enkele ruimtes zal
toegewezen krijgen voor een bureau en voor het
onderbrengen van het archief. Tevens worden
momenteel een reeks lokalen in de dekenij gebruikt
door de Academie Peter Benoit.

Geert

pastorale zorg en de deken omtrent de
bestemming en de neven- of alternatieve
bestemming van het Dekenijgebouw.
De vraag wordt gesteld wat de gemeente en het
OCMW voorzien wanneer de integratie van de
beide diensten een feit zal worden.
De dekenij lijkt te klein te zijn om de OCMWdiensten hierin onder te brengen.
Het heeft geen zin met Haviland voorlopig de
ombouw van het bijgebouw verder te
onderzoeken.
Het OCMW wenst van het College een nieuwe
beslissing te ontvangen i.v.m. het gebruik of
medegebruik van de dekenij en het bijgebouw.

Een hele resem vragen dringen zich op, deze
werden voorgelegd maar niet beantwoord tijdens
de afgelopen gemeenteraad:

Zeer recent is er op 28 oktober een vergadering
doorgegaan op de zetel van het OCMW in
aanwezigheid van Haviland, OCMW-voorzitter
Nestor Evens, OCMW-secretaris Jos Nevens, een
vertegenwoordiger van de financiële dienst van de
gemeente, federatiepastoor Luc Vermeir en
dekenassistent Hugo Cassaer.

• Wat is de stand van zaken m.b.t. het
overbrengen van de OCMW-diensten?
• Welke kostennota’s werden reeds betaald voor
gepresteerde
diensten
aan
Haviland,
architecten, studiebureaus, …?
• Is het dekenijgebouw momenteel geschikt voor
het overbrengen van de OCMW-diensten?
• Wat zal de kostprijs zijn voor het restaureren van
het bijgebouw?
• Wanneer worden de werken gestart en hoe lang
zullen ze duren?
• Wanneer zal het OCMW haar diensten
overbrengen naar de Dekenij?
• Zullen er in het dekenijgebouw lokalen
voorbehouden worden voor het Centraal
Kerkbestuur,
individuele
Kerkfabrieken,
Academie Peter Benoit?
Op een volgende gemeenteraad komen we hierop
terug.

In het verslag, opgesteld door Dhr.Hugo Casaer dd.
30/10/2014, staat het volgende vermeld:
• De delegatie van het OCMW was niet op de
hoogte van de inhoud van de vroegere
gesprekken, beloften, decretale verplichtingen, ...
• Het document gevoegd bij het Meerjarenplan
van de Kerkfabrieken vermeldt dat de gemeente
en de Kerkfabrieken zich uitspreken over het
verder behoud van al de kerken in Lennik.
• Het Vicariaat wenst dat een overeenkomstpastorieplan wordt opgesteld tussen het
gemeentebestuur,
het
vicariaat,
de
aartsbisschop, de kerkfabrieken, de centrale
kerkfabriek, de eindverantwoordelijke van de
10
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Alweer een adviesraad die een ontgoocheling rijker is
Op vorige gemeenteraden en in de pers kwam het reeds aan bod, de
de tentoonstelling over het werk (onder andere in Lennik) van de
architect Van der Meeren. Ons standpunt werd beschreven in De
Lennikse Tribune van oktober 2014.

Erik

Agenda

Gemeente verwijst door naar vzw
Op onze vraag of er subsidies verkregen werden voor deze
tentoonstelling bleek dat er een "gat" diende te worden dichtgereden
van om en bij € 25.000. Op onze vraag hoeveel deze tentoonstelling
zou kosten - het gemeentecollege wierp zich in een brief op als
organisator van deze tentoonstelling - wou men ons geen bedrag
noemen. De bevoegde schepen Elpers (CD&V) verwees ons door naar
een vzw die mee instond voor de tentoonstelling.
Ondanks dat het eigenlijk onzinnig is dat wij dergelijke vraag dienen te
stellen aan een vzw terwijl de gemeente zelf de tentoonstelling
organiseert, vertrekt binnenkort onze vraag richting deze vzw. De
tentoonstelling was voor de laatste maal geopend tijdens de jaarmarkt
zodat een definitieve afrekening pas recentelijk kon worden gemaakt.
De Erfgoedraad buitenspel
Toch willen we u de reactie niet onthouden van de erfgoedraad die
compleet buiten de organisatie werd gehouden:
"Open Monumentendag en tentoonstelling Van Der Meeren vormen
een grote ontgoocheling voor de erfgoeddeelraad. De erfgoeddeelraad
voelt zich buiten spel gezet, niettegenstaande de uitdrukkelijke vraag
van de schepen van ruimtelijke ordening om actief mee te werken aan
het evenement. Uitnodiging voor opening niet ontvangen, of te laat
ontvangen. Dergelijk handelen is niet voor herhaling vatbaar, zo niet
neemt de erfgoeddeelraad collectief ontslag. De erfgoedraad voelt zich
totaal buitenspel gezet, heeft geen inspraak noch advies en
medewerking kunnen verlenen. Zeer spijtige zaak."
Adviesraden worden monddood gemaakt door dit bestuur
Dit doet pijn. Het is de totale miskenning van een adviesraad en
eigenlijk nog nooit gezien in Lennik waar samenwerken steeds de regel
was. Waarschijnlijk ligt het in de bedoeling van het huidige bestuur om
alle adviesraden de mond te snoeren. We verwijzen onder meer naar
de milieuraad die na twee jaar nog steeds niet is samengesteld . De
voorgestelde samenstelling van de milieuraad is zodanig aangepast
dat de milieuverenigingen worden beknot en de inspraak is
teruggebracht tot nul.
Alweer een adviesraad die een ontgoocheling rijker is, deze
meerderheid reduceert de inspraak tot nul, spijtig, zeer spijtig.
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Voorstel aanleg sterretjesweide goedgekeurd

Lien

Sterretjesweide Affligem
Deze legislatuur houdt het bestuur (Open VLD &
CD&V) halsstarrig vast aan haar strijdplan. Reeds
van bij de aanvang is het de bedoeling om alle
voorstellen van N-VA – Lennik² pertinent af te
keuren. Het is dan ook zeer uitzonderlijk dat dit
voorstel door de fractie van N-VA – Lennik²
unaniem werd goedgekeurd.

sterretjesweides in 129 van de 308 Vlaamse
gemeenten. Onder andere in Zomergem, Lokeren,
Gent en Rotselaar. Ook voor betrokken
Lennikenaren zou dit een enorme troost betekenen.
Informatie naar de Lennikenaar

Wanneer een kind levenloos geboren wordt,
betekent dit een groot verlies voor het hele gezin.
Om dit verlies te verzachten en om het te kunnen
verwerken, stellen we voor om een sterretjesweide
in te richten in de gemeente zodat ouders een
persoonlijk herdenkplekje hebben.

Wanneer één of meerdere sterretjesweiden kunnen
worden uitgewerkt in Lennik, dient er via de
gemeentelijke infokanalen en huisartsen een
duidelijke campagne te worden opgestart om de
inwoners te informeren. Deze campagne dient
duidelijk te maken dat nu ook de mogelijkheid
bestaat om op een humane, respectvolle manier
afscheid te nemen van elk levenloos geboren kindje
en deze ook zo te begraven of te cremeren.

Er worden al heel wat initiatieven genomen om
dergelijke plekjes in te richten. In 2011 waren er al

Ook lokale verenigingen kunnen betrokken worden
bij de inrichting van de sterretjesweide.

Toelichting
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Nieuwjaarsreceptie van Lennik² en N-VA Lennik

Geert

U wordt van harte uitgenodigd op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Lennik² en N-VA Lennik

Zondag 25 januari 2015 om 11:00 u.
De “7”, Vanderkelenstraat 7, 1750 Lennik

Toespraak door Etienne Van Vaerenbergh en animatie verzorgd door Fried Ringoot
U kan er genieten van een drankje en rechtstreeks in gesprek treden met de leden van
N-VA – Lennik².

Verdeling thema’s binnen de Kwadraatraad
In de Kwadraatraad worden de bevoegdheden
toegewezen en verdeeld onder alle leden van de
fractie.

Erik

om zo collega's bij te staan indien nodig.
Aangezien onze fractieleden geen medewerkers of
ambtenaren
ter
beschikking
hebben
ter
ondersteuning en administratie worden een aantal
complexe verantwoordelijkheden aan meer dan één
raadslid toebedeeld.

Door deze verdeling is het ons mogelijk om
gedetailleerd onderwerpen op te volgen en met
kennis van zaken te oordelen over bestuursdaden
van het schepencollege.

De verdeling van de bevoegdheden werd in een
overzichtelijke tabel gegoten en is terug te vinden
op volgende pagina, deze zal in elke Lennikse
Tribune verschijnen.

Professionalisme
Deze professionalisering houdt in dat de kwaliteit
van de oppositievoering verbetert en er een heel
gedetailleerde en overzichtelijke opvolging gebeurt.

Indien u ideeën, opmerkingen of klachten hebt
aangaande één van de vermelde bevoegdheden
kan u in de toekomst telkens onmiddellijk contact
opnemen met de betrokken persoon van de
Kwadraatraad of via Info@LennikseTribune.be

Deze verdeling houdt natuurlijk niet in dat onze
gemeenteraadsleden zich eng gaan vastbijten in
hun onderwerpen. Leden van de Kwadraatraad
zullen hun geest ook open houden voor
onderwerpen die niet onder hun bevoegdheid vallen
13
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Verdeling thema’s binnen de Kwadraatraad in één beeld
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We willen via De Lennikse Tribune de
Lennikenaar een platform aanbieden om
creatieve ideeën, weetjes, grieven, ... over en
door Lennik wereldkundig te maken, dit kan
via mail naar:

Info@LennikseTribune.be

Hoofdredactie: Gun Mignon
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